Kedves Filmbarátok!
A budakalászi Francia nap gazdag programkínálatának részeként
négy nagy sikerű francia filmet is levetítünk. Alább olvashatják a
vetítések pontos beosztását.
A gyerekeknek (főleg a lányoknak) a Balerina c. animációs filmet ajánlom,
kamaszokkal már megnézhető a Vissza a gyökerekhez és az Életrevalók
is. Jean-Paul Belmondo A Profi c. filmjét pedig a mai kalandfilmek kedvelői
is szívesen megnézik.
Szeretettel várjuk Önöket és kedves családjukat a Francia napon, melynek
teljes programját a honlapunkon és a Facebookon is megtalálják!
Felföldi Barnabás szervező
+36202623203
felfoldi.barnabas@koskarolymh.hu
------------------------------------------FRANCIA FILMEK VETÍTÉSE A FRANCIA NAPON
2019. április 13. szombat, 14.00-22.00
A Francia napon 14.00 és 22.00 között számos szórakoztató és
érdekfeszítő programmal szolgálunk, ennek részeként folyamatosan
francia filmeket vetítünk, felnőtteknek és gyerekeknek szóló alkotások
egyaránt lesznek! Nem kell megijedni, nem eredeti hanggal, hanem
magyar szinkronnal adjuk le a filmeket! 😊
14.10-16.00
Vissza a gyökerekhez /La ch'tite famille/ - francia vígjáték, 107
perc, 2018; rendező: Dany Boon, főszereplő: Dany Boon, Line
Renaud, Laurence Arné, Valérie Bonneton, Guy Lecluyse, François
Berléand, Pierre Richard
A sikeres építész Valentin D azt állítja magáról, hogy árva, mert szégyelli,
hogy családja fémhulladékok adás-vételből él Észak-Franciaországban.
Hamarosan azonban felbukkannak a rokonok, és minden a feje tetejére
áll.
16.00-17.50
Életrevalók /Intouchables/ - francia vígjáték, 107 perc, 2011;
rendező: Olivier Nakache és Eric Toledano, főszereplő: François
Cluzet, Omar Sy
Az ejtőernyős baleset után tolószékbe kerülő gazdag arisztokrata, Philippe
felfogadja otthoni segítőnek a külvárosi gettóból jött Drisst. Azt az
embert, aki most szabadult a börtönből, és talán a legkevésbé alkalmas a
feladatra. Két világ találkozik és ismeri meg egymást, és az őrült, vicces

és meghatározó közös élmények nyomán kapcsolatukból
meglepetésszerűen barátság lesz, amely szinte érinthetetlenné teszi őket
a külvilág számára. Az elmúlt évek egyik legnagyobb francia filmsikere
megtörtént események alapján készült.
18.00-19.30
Balerina /Ballerina/ - francia-kanadai családi animációs film, 89
perc, 2016; rendező: Éric Warin és Eric Summer
A Franciaország távoli csücskében, egy árvaházban élő kis Félicie-nek
egyetlen szenvedélye van: a tánc. Legjobb barátjával, a feltalálói
babérokra törő Victorral vakmerő szökési tervüket végrehajtva Párizs felé
veszik az irányt, a fények városába, ahol éppen csak belekezdtek az Eiffeltorony építésébe! Félicie-re sosem tapasztalt küzdelmek várnak; legjobb
formáját kell hoznia és tanulnia kell hibáiból, hogy valóra váltsa legvadabb
álmát: ő legyen a párizsi opera prímabalerinája.
19.45-21.30
A profi /Le professionnel/ - francia akciófilm, 104 perc, 1981;
rendező: Georges Lautner, főszereplő: Jean-Paul Belmondo
Josselin Beaumont-ot azzal a titkos megbízással küldik Malagavayba, hogy
ölje meg a köztársaság elnökét, a diktátor Yala ezredest. A politikai
helyzet azonban megváltozik és a francia kormány érdekei úgy kívánják,
hogy inkább feladják Beaumont-ot. Bár az elnök nem végezteti ki,
fegyenctáborba viteti, ahol iszonyú megpróbáltatások várnak rá. Két év
elteltével azonban sikerül megszöknie. Visszatér Párizsba, hogy küldetését
eltántoríthatatlanul befejezze, amikor Yala ezredes három napra érkezik a
francia fővárosba. Bár Rosen felügyelő és Eduard százados minden
eszközzel próbálja megakadályozni a merényletet, Beaumont állandóan
kicsúszik a kezükből. Egy lépéssel mindig előttük jár.

